“We kijken uit naar
hartverwarmende
collega’s”
AZ Alma is recent gehuisvest in een gloednieuw en modern ziekenhuis
aan de Ringlaan 15 in Eeklo. AZ Alma is een vooruitstrevend, regionaal ziekenhuis met 513 bedden. Maar liefst 120 artsen, 1250 medewerkers en 172 vrijwilligers staan er samen in voor een hoogstaand
medisch en paramedisch zorgaanbod. Dé optimale schaalgrootte voor
een gerichte focus op performantie, kwaliteit, veiligheid en innovatie
mét behoud van ons zo typerend warmmenselijk karakter.
AZ Alma beschikt over een uitgebreid aantal medische specialismen en
heelkundige deelspecialismen, een gespecialiseerde spoedgevallendienst met MUG-functie, een intensieve zorgenafdeling, stroke care
unit, coronaire care unit en sterk uitgebouwde pijnkliniek. AZ Alma is
het meest moderne en uitgebreid geëquipeerde ziekenhuis van de regio. Het ziekenhuis heeft zich ingeschreven in het NIAZ acrrediteringstraject. Nieuwe collega’s vinden hier een ambitieus ziekenhuis waar
professionele excellentie hand in hand gaat met “zorg met een hart”.

In het gloednieuwe AZ Alma is men dringend op zoek naar een

ARTS-SPECIALIST IN DE GERIATRIE
Het team geriaters zoekt enthousiaste collega’s die met visie verder de dienst willen helpen uitbouwen. Ook ASO geriatrie mogen solliciteren.
Het zorgprogramma geriatrie omhelst 100 bedden acute geriatrie (ligduur circa 14 dagen) en 6 plaatsen geriatrisch dagenziekenhuis (800
dagopnames per jaar). Bijkomende specialisatie met o.a. dienst orthogeriatrie krijgt stilaan vorm. Het is een erkende opleidingsplaats voor
ASO geriatrie en HAIO’S.

Aanbod: AZ Alma wil een aangename, inspirerende werkplek zijn waar artsen en medewerkers zich volop kunnen waarmaken. Het ziekenhuis biedt ruime professionele carrièremogelijkheden en interessante samenwerkingsvoorwaarden.

Komt u straks ons team versterken? Kandidaturen met curriculum vitae uiterlijk 6 weken na publicatie te richten aan:

- dhr. Hugo Bulté, voorzitter raad van bestuur AZ Alma, Ringlaan 15, 9900 Eeklo
- dr. Danny Meire, voorzitter medische raad AZ Alma, Ringlaan 15, 9900 Eeklo
Inlichtingen over bovenvermelde functie kunt u vrijblijvend en in alle discretie contact opnemen met:
- dr. Stefaan Gouwy, medisch directeur, op nummer 09 310 06 01

www.azalma.be

